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Co nowego w prawie 
12-18 czerwca 2018 

Ustawy uchwalone przez Sejm (64 posiedzenie) 

Ustawy przekazane do Senatu: 

 o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów  

 o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
oraz niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 
przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach 
dialogu społecznego 

 o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 

 o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  
oraz niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 

 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach 
 o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych 

ustaw 
 o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw 
 o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości 
 o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw 

Ustawy przekazane do podpisu prezydenta: 

 o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi  
 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne  

 o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz 
niektórych innych ustaw 

 o zmianie ustawy - Prawo oświatowe 

Weszły w życie 

W tym zestawieniu szczególnej uwadze polecamy: 

 Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych 
ustaw  
Celem ustawy jest zwiększenie i skuteczniejsze monitorowanie przewozu 
towarów wrażliwych, takich jak: paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa 
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opałowe, oleje i preparaty smarowe, wyroby zawierające alkohol etylowy, 

alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.  
Systemem monitorowania przewozu drogowego i kolejowego zostaną 

objęte produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

12 czerwca 
Art. 107 pkt 15 w zakresie art. 158a Obwieszczenia Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  
(Dz.U. 2017, poz.1398) 
 
Par. 7 i § 8 w zakresie dotyczącym podmiotów działających na rynku spożywczym, 

wykorzystujących wodę Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. 2017, poz.2294) 
 

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 maja 2018 r.  
w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres 

dłuższy niż jeden miesiąc w 2019 r.  
(Dz.U. 2018, poz.1013) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie 

i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.1015) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie 
przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez 

niego nadzorowanych  
(Dz.U. 2018, poz.1018) 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące 
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych  

(Dz.U. 2018, poz.1066) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 

warunków i trybu jej wypłaty 
(Dz.U. 2018, poz.1121) 
 

13 czerwca 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz.U. 2018, poz.1022) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia 
organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności 
Publicznoprawnych 
(Dz.U. 2018, poz.1123) 
 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru 
Należności Publicznoprawnych 
(Dz.U. 2018, poz.1124) 
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r.  

w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych 

(Dz.U. 2018, poz.1125) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie badań 
okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej 

(Dz.U. 2018, poz.1127) 
 

14 czerwca 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie 
popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 
1989 r. 

(Dz.U. 2018, poz.1031) 
 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie 

inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. 
(Dz.U. 2018, poz.1032) 
 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. 
(Dz.U. 2018, poz.1033) 
 
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego 
Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, 
sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. 
(Dz.U. 2018, poz.1034) 
 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie 
sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową 

(Dz.U. 2018, poz.1035) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania 
przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)  
(Dz.U. 2018, poz.1038) 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych 
(Dz.U. 2018, poz.1040) 
 
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. 2018, poz.1039) 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – 
Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia 
warunków i wymagań dotyczących używania tych statków  

(Dz.U. 2018, poz.1041) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania  
i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych 
polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia 
przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których 

wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na 
przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, 
przetwarzania 
i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności 
(Dz.U. 2018, poz.1135) 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, na podstawie których funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej ustala 

tożsamość osoby legitymowanej 
(Dz.U. 2018, poz.1136) 
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej 
(Dz.U. 2018, poz.1141) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i 
dokumentowania przez Straż Graniczną czynności niejawnego nadzorowania 
wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami 

przestępstwa 
(Dz.U. 2018, poz.1142) 
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych 

przysługujących sędziom 
(Dz.U. 2018, poz.1143) 

 
15 czerwca 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych 
na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu 
dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań  

w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 
(Dz.U. 2018, poz.1144) 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki 
studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej skierowanych na studia 

przez właściwego przełożonego 

(Dz.U. 2018, poz.1145) 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  
7 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek 
tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury 

zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej  
i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 
(Dz.U. 2018, poz.1146) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie stopni 
policyjnych, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 
Służby Celno-Skarbowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego odpowiadających 
stopniom Straży Marszałkowskiej 

(Dz.U. 2018, poz.1147) 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przetwarzania 

danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw 
Informacji o Pasażerach 
(Dz.U. 2018, poz.1148) 
 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania 

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz.U. 2018, poz.1151) 
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16 czerwca 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw   

(Dz.U. 2018, poz.1045) 
 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania 

dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz 
przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury 
(Dz.U. 2018, poz.1157) 
 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2018 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w 
publicznych szkołach i placówkach artystycznych 

(Dz.U. 2018, poz.1161) 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie 
Międzynarodowej Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława 
Felczaka 

(Dz.U. 2018, poz.1164) 
 

17 czerwca 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
 

18 czerwca 
Brak aktów prawnych wchodzących w życie tego dnia 
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